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NOTÍCIAS CODIM
Reunião Trimestral da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado
Foi realizada mais uma reunião da CBARI, com a atualização das informações sobre o andamento da implantação
do Relato Integrado, no Brasil e no mundo, feitos por Vania Borgerth, Coordenadora da CBARI, os coordenadores
em São Paulo, Fernando Fonseca e Denis Roman, além de outros coordenadores dos diversos grupos da
Comissão.
Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM e participante do GT2 de Comunicação esteve presente. Leia Mais

Grupo de Discussão Comunicação Corporativa - "Governança além do Marketing
Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM, esteve participando no dia 18 de setembro de 2018, como panelista
de evento do Grupo de Discussão Comunicação Corporativa, discutindo a "Governança além do Marketing - Como
elaborar uma comunicação sobre as práticas corporativas que atenda à expectativa do investidor". Evento
organizado pela Revista Capital Aberto, liderada por Simone Azevedo (primeira à direita na foto a seguir).
O moderador foi o jornalista Michael Diniz, segundo à direita na foto a seguir, e os panelistas foram, conforme foto
a seguir, da esquerda para a direita: Tereza Kaneta, Sócia da Brunswick; Guilherme Nahuz, Head de Relações

com Investidores da Sul/américa; Simone Oyamada, Especialista em Relações com Investidores da Aegea
Saneamento e Participações; Maria Eugênia Buosi. Co-fundadora da Resultante Consultoria Estratégica e Haroldo
Levy Neto, Coordenador do CODIM.

Haroldo salientou alguns pontos entre eles: "a comunicação interna é tão ou mais importante que a externa, pois
se não for bem-feita pode colocar a externa em risco e a imagem da companhia. Para isso, a área de RH deve ser
sempre envolvida". Leia Mais

8º Encontro de Contabilidade e Auditoria para Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte
O IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e a ABRASCA - Associação Brasileira de
Companhias Abertas realizaram em São Paulo, no dia 12 de setembro, o 8º Encontro de Contabilidade e Auditoria
para as Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte.
O objetivo deste encontro foi de agregar conhecimento aos profissionais, além de proporcionar o networking e a
participação na discussão de temas relevantes para sociedades de grande porte.

Estiveram presentes pelo CODIM, Demétrio Souza (IBGC) e Alexandre Cardoso Moreno (B3).
Leia Mais Outro Link

CODIM marcou presença no Congresso Brasileiro de Mercado de Capitais 2018
Nos dias 3 e 4 de setembro, no Memorial de América Latina, foi realizado o Congresso Brasileiro de Mercado de
Capitais 2018. Organizado pela primeira vez pela ANBIMA e B3.
Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM, esteve presente a este evento de altíssimo nível que discutiu
relevantes propostas elaboradas pelas duas entidades com medidas para fortalecer os mecanismos de
financiamento de longo prazo para a melhoria e o crescimento no Mercado de Capitais brasileiro que foram o pano
de fundo dos debates. Leia Mais Outro Link

Fórum Amec de Investidores - "Propostas para o avanço do mercado de capitais"
Foi realizado no dia 22 de agosto de 2018 o Fórum Amec de Investidores 2018 com discussões sobre o arcabouço
regulatório com investidores exercendo suas responsabilidades fiduciárias e mecanismos que minimizem conflitos
de interesses, alguns dos fatores essenciais para que o mercado de capitais desempenhe seu papel e contribua
para a retomada do crescimento do País.
Helmut Bossert, Coordenador do CODIM, prestigiou o evento que também teve a entrega à Vale do Prêmio Amec
de Eventos Corporativos, em reconhecimento à migração da companhia para o Novo Mercado, oficializada em
dezembro passado. Leia Mais Outro Link

24º Congresso APIMEC - "O Brasil de Hoje ... O Brasil de Amanhã"
O 24º Congresso APIMEC aconteceu nos dias 07 e 08 de agosto de 2018, no Teatro CIEE. Organizado pela
APIMEC-SP, discutiu os seguintes temas: "Cenário do Mercado de Capitais"; "Infraestrutura e competitividade";
"Cenário Político"; "Impacto das mudanças demográficas na atividade econômica"; "O Impacto das mudanças
tecnológicas sobre o setor produtivo"; "Tarde do analista: A Instrução ICVM 598 e seus Desafios"; "Futuro do
Profissional de Investimento"; entre outros assuntos. Representaram o CODIM neste evento: Haroldo Levy Neto e
Helmut Bossert, coordenadores e Lígia Montagnani, subcoordenadora.

Foto de Antônio Carlos Carreiro - Legenda da esquerda para a direita: Helmut Bossert, Coordenador
CODIM; Lígia Montagnani, Subcoordenadora CODIM; Lucy Sousa, Presidente da APIMEC-SP e
Coordenadora do Congresso, e Haroldo Levy Neto, Coordenador do CODIM. Leia Mais
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Para que passem a receber o INFORME CODIM, basta que enviem e-mail, fazendo a solicitação para codim@codim.org.br

